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Poznań, dn. 04.01.2018r.   

 

Oznaczenie sprawy: PN – 45/17 

Dz. Z. P. –  45/17/17     

 

Uczestnicy  postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia  powyżej równowartości kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych  na dostawę odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych, kompleksowej analizy 

moczu oraz odczynników do wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych, opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.12.2017r. pod numerem 2017/S 234-485823. 

 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonym przez 

Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, na  podstawie  art.  38  ust. 1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  

zamówień  publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) wyjaśniam: 

 

 

Pytania z dnia 11.12.2017r. 

 

Pytanie nr 1, dotyczy SIWZ rozd. III pkt 2 2.13  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na : „… który w czasie naprawy będzie wykonywał badania – 

a wykonawca pokryje różnice kosztów badań.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Załącznika nr 2 oferta 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana 

jest oferta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytania dotyczące Załącznika nr 1 do Części nr 2: 

Parametry graniczne automatycznego analizatora do badania ogólnego oraz elementów upostaciowionych  moczu 

(analizatory podstawowe): 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści analizatory, które mają możliwość jednoczesnego załadowania 6 statywów po 10 próbek 

w każdym (60 próbek) a statywy z próbkami mogą być dostawiane w sposób ciągły bez przerywania pracy aparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wymaga analizatora do oceny elementów upostaciowanych, który dokonuje ilościowego pomiaru: 

RBC, WBC, Zlepy WBC, Bakterie, Wałeczki szkliste, Wałeczki niesklasyfikowane, Kryształy, Nabłonki Płaskie, Nabłonki 

Okrągłe, Drożdże, Śluz ,Plemniki, a użytkownik ma możliwość wyboru jednostek raportowania wyniku: w kom 

/mikrolitr / w polu widzenia ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do pracy analizatora 

podstawowego były gotowe do użycia, bez konieczności przygotowania ich poza analizatorem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator podstawowy miał możliwość dokładania pasków testowych w trakcie pracy, 

bez konieczności zatrzymywania aparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oceny elementów upostaciowanych moczu, którego 

technika pomiaru oparta jest na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego bez wirowania pobranej próbki moczu na 

pokładzie analizatora,  z dokumentacją fotograficzną (min. 500 zdjęć dla każdej próbki) ?     

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający przez zapis „Hermetyczny system przechowywania i ładowania pasków testowych” ma na myśli 

przechowywanie pasków testowych na pokładzie analizatora w warunkach zapewniających ograniczenie wpływu 

czynników zewnętrznych na trwałość paska.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga hermetycznych opakowań, które eliminują dostęp czynników zewnętrznych podczas 

przechowywania pasków poza analizatorem oraz zapewniają ograniczony wpływ czynników zewnętrznych na trwałość 

paska na pokładzie analizatora. 

 

Pytania do Załącznika nr 2 do Części nr 2 

Parametry graniczne analizatora do badania ogólnego moczu (analizator wsparcia):  

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych do badania ogólnego moczu w analizatorze 

wsparcia zawierających system eliminacji kwasu askorbinowego na pole testowe krwi i glukozy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wsparcia do badania ogólnego moczu dla którego barwa 

i klarowność moczu jest odczytem wizualnym z możliwością wyboru z ekranu aparatu zdefiniowanych barw 

i przejrzystości ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych do analizatora wsparcia do badania ogólnego 

moczu, których czułość dla białka jest poniżej 15 mg/dl a dla glukozy wynosi 50 mg/dl ?   

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych do badania ogólnego moczu w analizatorze 

wsparcia zawierających pole oceniające stężenie kwasu askorbinowego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów paskowych do badania ogólnego moczu w analizatorze wsparcia, 

które zawierają dodatkowe pole do oznaczeń kwasu askorbinowego. 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wsparcia do badania ogólnego moczu, dla którego 

klarowność moczu jest odczytem wizualnym z możliwością wyboru z ekranu aparatu zdefiniowanych przejrzystości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Parametrem wymaganym jest definiowanie klarowności moczu z aparatu. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych do analizatora wsparcia do badania ogólnego 

moczu, których czułość dla białka wynosi 30 mg/dl a dla glukozy wynosi 50 mg/dl ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytania dotyczące Umowy dostawy:  

Pytanie nr 15 

§9 ust.1 a Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki „?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16 

§9 ust.1 b Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy 

brutto”.? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, 
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kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się 

wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 17 

§9 ust.1 c Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez 

usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? 

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta 

winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas 

nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania dotyczące Umowy dzierżawy:  

Pytanie nr 18  

§6 ust.1 a Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za opóźnienie w czynnościach określonych w § 4 

ust. 3 w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 19 

§6 ust.1 b Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za opóźnienie w czynnościach określonych w § 2 

ust. 2 w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 20 

§9 ust.1 b Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto”.? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. 

zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od 

wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 21 

§9 ust.1 c Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „za odstąpienie od umowy przez 

Wydzierżawiającego bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto”? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania 

umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej 

umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytania z dnia 21.12.2017r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia Ust.1.1 Część nr 1. 

Ponieważ w pierwszej części opisu nie jest w podpunktach  wymieniona "dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli 

i materiałów eksploatacyjnych do badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora wsparcia (...) prosimy 

o potwierdzenie, że przytoczony opis Załącznika nr 3 odnosi się również do Części nr 1. 

Odpowiedź: 

Tak, przytoczony opis Załącznika nr 3 odnosi się również do Części nr 1. Zamawiający zmienia opis Części nr 1 

w następujący sposób: 

Część nr 1:Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i 

immunochemicznych oraz dzierżawa urządzeń:  

 zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno - immunochemicznego przeznaczonych do badań z 

   zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej,  

 zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno - immunochemicznego przeznaczonych do   

   badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej – analizatory wsparcia 

 analizatora wsparcia do badań immunochemicznych, 

- zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania odczynników i materiałów badawczych po 

   przez dostarczenie 3 szaf chłodniczych i 1 zamrażarki, 

 zapewnienie prawidłowych warunków pracy analizatorów i przygotowania materiału do badań, poprzez   

   dostarczenie 5 klimatyzatorów, 1 wytrząsarki i 1 termostatu, 

 podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pkt 3 Kontrola jakości, kontrola wewnątrzlaboratoryjna Lp.  2  

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w kolumnie "Liczba opakowań kontroli na okres 3 lat", dla Lp.2 na "Liczba 

poszczególnych parametrów immunochemicznych" wg ilości podanej w pkt 1.   

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską, zatem Załącznik nr 1 do Części nr 1, w pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3.   Kontrola jakości:  

 

 Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:  

 

L.p 

 

Nazwa kontroli 

 

Liczba opakowań kontroli  na okres 3 lat 

1. 

Kontrole dla parametrów 

biochemicznych- minimum 

dwupoziomowe (normalna i 

patologiczna) 

Liczba poszczególnych  parametrów biochemicznych  

według ilości podanej w pkt. 1 

2. 

Kontrole do oznaczeń 

immunochemicznych – 

minimum na dwóch 

poziomach (normalny i 

patologiczny)` 

Liczba poszczególnych  parametrów immunochemicznych  

według ilości podanej w pkt. 1 
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3. 

Kontrola do patologicznie 

wysokich stężeń bilirubiny 

(ok. 12 mg/dl) 

Liczba badań bilirubiny całkowitej i bezpośredniej według 

ilości podanej w pkt. 1 

 

Pytanie nr 3, dotyczy Część nr 1.  

Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.   

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dotychczas laboratorium korzystało z materiałów kontrolnych firmy RANDOX, jednakże 

dopuszcza materiał kontrolny innych firm. Numery wymaganych kontroli i częstotliwość ich wykonania są ściśle 

związane z firmą, która je oferuje. 

Pytanie nr 4, dotyczy Część nr 1.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form 

hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje testu do oznaczania witaminy D, który jest testem zgodnym z aktualnymi rekomendacjami. 

Pytanie nr 5, dotyczy części nr 1, „Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych 

i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 746 600 badań biochemicznych i immunochemicznych 

w zintegrowanym systemie analizatorów biochemiczno – immunochemicznym” 

Prosimy o sprostowanie rozbieżnych ilości badań – w nagłówku widnieje ilość 746 600 badań – natomiast suma badań 

w tabeli „Planowana ilość badań:” to 805 700. Prosimy również o poprawienie omyłki dotyczącej liczby porządkowej 

wskazanych badań.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że właściwa ilość badań biochemicznych i immunochemicznych to 805 700. Ponadto 

Zamawiający dokonuje poprawnej numeracji planowanej ilości badań. 

 
15 Aspiryna       600 

16 Haptoglobina     1 500 

17 Albumina w surowicy     4 000 

18 Cholesterol frakcji HDL 16 000 

19 Cholesterol frakcji LDL  12 000 

20 Kwasy żółciowe    5 800 

21 Białko C-reaktywne  (dolna granica pomiaru max. 0,3 mg/dl) –  70 000 

22 Elektrolity (Na, K, Cl)  w surowicy i moczu - – wykonywane metodą pośrednią (koszt całkowity: 

elektrody, bufory, płyny)  
22 500 

23 Lutropina (LH)  25 000 

24 Folikulotropina (FSH)  26 000 

25 Prolaktyna (PRL) 19 000 

26 Progesteron  10 500 

27 ESTRADIOL (17-β-estradiol)  33 500 

28 TESTOSTERON –odczynnik dostosowany do oznaczania w zakresie stężeń u kobiet 21 000 
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29 Globulina wiążąca hormony płciowe (SHGB)    8 000 

30 Siarczan dehydroepiandrosterionu (DHEAS)  18 000 

31 Kortyzol w surowicy  28 800 

32 Insulina  28 000 

33 HCG-BETA (dolna granica pomiaru 0, 1 mIU/ml) – – test do wczesnego wykrycia oraz 

monitorowania przebiegu ciąży 
25 000 

34 Alfa-fetoproteina (AFP)     3 000 

35 Antygen karcinoembrionalny (CEA)    3 600 

36 Marker raka jajnika CA 125 14 000 

37 Białko komórek nabłonkowych najądrza 4 (HE4 )    9 300 

38  Swoisty antygen sterczowy (PSA) całkowity   2 100 

39  Hormon Anty Mullerowski (AMH)    6 000 

40 Marker raka piersi CA 15-3   3 000 

41 Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC-Ag)    3 000 

42. Parathormon       300 

43. TSH 25 000 

44. fT3 8 000 

45. fT4 16 500 

  Diagnostyka preeklampsji:            

46. Łożyskowy czynnik wzrostu  

(PLGF )  
      300 

47. Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (sFlt-1)       300 

 

Pytanie nr 6, dotyczy części nr 1 , „Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych 

i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 218 400 badań biochemicznych i immunochemicznych 

w zintegrowanym systemie analizatorów wsparcia biochemiczno – immunochemicznym” 

Prosimy o sprostowanie rozbieżnych ilości badań – w nagłówku widnieje ilość 218 400 – natomiast suma badań w tabeli 

„Planowana ilość badań:” to 207 800. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do części nr 1 planowana ilość badań biochemicznych 

i immunochemicznych to 207 800. 

 

Pytanie nr 7, dotyczy Części nr 2, Załącznik nr 1 do Części nr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie czy wszędzie tam gdzie użyte zostało określenie "elementy upostaciowane moczu"  

Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora do osadu moczu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga analizatora, którego technika pomiarowa umożliwiać będzie ocenę elementów upostaciowanych 

moczu, które występują w osadzie moczu badanym mikroskopowo. 
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Pytanie nr 8, dotyczy Części nr 2, pkt. 13 parametrów granicznych dla analizatora wsparcia, Załącznik nr 2 do Części nr 2: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania pasków o czułości dla pola białka 12-18 mg/dl i 40 

mg/dl dla pola glukozy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ  wymagana czułość dla białka - poniżej 15 mg/dl, dla glukozy - poniżej 40 mg/dl. 

 

Pytanie nr 9, dotyczy: 

Załącznik nr 1 do Części nr 1: A Opis przedmiotu zamówienia, Warunki serwisu , L.p. 59.  

Załącznik nr 2 do Części nr 1: A Opis przedmiotu zamówienia, Warunki serwisu, L.p. 44 

Załącznik nr 3 do Części nr 1: A. Parametry graniczne immunodiagnostycznego analizatora wsparcia, Warunki serwisu 

L.p. 46 

Załącznik nr 1 do części 2 A. Parametry graniczne automatycznego analizatora do badania ogólnego oraz elementów 

upostaciowionych moczu (analizatory podstawowe), Warunki serwisu L.p. 30;  

Załącznik nr 2 do części 2A. Parametry graniczne analizatora do badania ogólnego moczu (analizator wsparcia), 

Warunki serwisu L.p. 17;  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tak, aby przyjął on brzmienie:  „Bezpłatny autoryzowany serwis 

techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania 

umowy, a w przypadku co najmniej dwóch napraw tego samego podzespołu w jednym miesiącu lub w odstępie 3 

tygodni, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe”? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10, dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ  (opis przedmiotu zamówienia) Część 3  

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym wszystkie barwione preparaty znajdują się w jednej komorze, jednak każdy 

z nich ma indywidualne sterowanie temperaturą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia opis aparatu w zakresie pkt. 9, który otrzymuje brzmienie: „Każdy preparat ma niezależne 

miejsce/szufladę barwiącą w jednej komorze reakcyjnej”. 

 

Pytanie nr 11, dotyczy: Wzór umowy dostawy. Par 2  Termin realizacji. Część 3  

Czy Zamawiający zgodzi się na 14- dniowy   maksymalny czas dostawy odczynników  w zakresie  części 3 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie wyraża zgody. 

 

Pytania dotyczące Umowy dostawy 

Pytanie nr 12, dotyczy Par. 5 ust. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 13, dotyczy Par. 7 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14, dotyczy Par. 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 

od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 15, dotyczy Par. 9 ust. 1 pkt. b  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość 

kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? 

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do 

umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej 

umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między 

poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16, dotyczy Par. 9 ust. 1 pkt. c  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 17, dotyczy Par. 9 ust. 1 pkt. d  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary na 100zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 18, dotyczy Par. 10 ust. 2 pkt b  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 3 dni robocze?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytania dotyczące Umowy dzierżawy  

Pytanie nr 19, dotyczy Par. 4 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego 

aparatu? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 20, dotyczy Par. 4 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 21, dotyczy Par. 5 ust. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

Uzasadnienie: 

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 22, dotyczy Par. 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 

od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić 

od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 24, dotyczy Par. 6 ust. 1 pkt. a - b  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 25, dotyczy Par. 6 ust. 1 pkt. b (c)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość 

kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? 

Uzasadnienie: 

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do 

umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej 

umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między 

poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 26, dotyczy Par. 6 ust 1 pkt c (d)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 27, dotyczy Pr. 7 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo 

zamówień  publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) zmienia treść następujących dokumentów: 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

 Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), 

których wersja obowiązująca od dnia dzisiejszego jest załącznikiem do niniejszego pisma. 

 

Zmiana  treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  

o  zamówieniu. 

 Zamawiający  na  podstawie  art. 12a ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych 

(tekst jednolity Dz. U.  z  2017r.,  poz. 1579)  przedłuża termin składania ofert do dnia 22 stycznia 2018r. do godz. 

09:00. 

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 22 stycznia 2018r. o godz. 09:30.  

Wszystkie zapisy specyfikacji podlegają nowemu w/w terminowi. 

 

 

 


